
Uchwała Nr  419  /2020 
ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 09 lipca  2020  roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 171/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 sierpnia 2019 roku                       
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia do składania 
oświadczeń woli w sprawach związanych  z  projektem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz do realizacji tego projektu. 

Na podstawie art.48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.                
z 2020 r., poz. 920) oraz art. 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019r., poz.1145 ze 
zm.) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

§1. W uchwale nr 171/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie 
udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia do składania oświadczeń woli w 
sprawach związanych  z  projektem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 
powiecie wągrowieckim (V)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 
projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 
do realizacji tego projektu §1 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.  Upoważnia się Panią Beatę Korpowską, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do realizacji 
projektu, o którym mowa w ust. 1, składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilnoprawnych i zaciągania 
zobowiązań, wynikających z realizacji przedmiotowego projektu w latach 2019-2022.” 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

                                                              Starosta   Wągrowiecki  
 

        …………………………………… 
      /Tomasz Kranc/                  

 
                 Wicestarosta 

 
      …………………………………… 

                 /Michał Piechocki/ 
 

Jerzy Springer       ………………………………….… 

Andrzej Wieczorek…………………………………… 

Robert Woźniak   ………………………….………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 419 /2020 

z dnia 09 lipca  2020 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 171/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 sierpnia 2019 roku w 
sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia do składania 
oświadczeń woli w sprawach związanych  z  projektem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz do realizacji tego projektu. 

 

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego do 31.12.2022 roku, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 
 

 

 

      Wicestarosta  
 

        …………………………………… 
      /Michał Piechocki/                  

 


